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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  نقرأه؟أم اقي مقروء الب

 طالب: بقي مما ُقرئ.
 على ويحلف الرجل إلى أين؟ انوقف

 طالب: إلى وإذا قطع الحاكم، وقفنا عند قوله: وإذا قطع الحاكم يد السارق.
 اقرأ الباقي.

 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
افران هو يـم علـم هندمـا  ـ ،الحاكم يد السـارق بهـدا ة اينـين وإذا قطع" :-رحمه هللا تعالى–قال 

 فاسقان  انت  ية اليد من بيت المال.
 ا.ا حلف مع شاهده وصار حر  وهقام شاهد   ،وإذا ا عى العبد هن سيده هعتقه

 هد زور  علـم هنـه شـاقيم للناس في المواضع التـي يهـتدر فيدـا ويُ ب وهُ     هُ  ومن شدد شدا ة زور  
 ".تعمده لذلكحقق إذا تُ 

 التي يشتهر فيها؟
 .علم هنه شاهدويُ  طالب:
 نعم.

 طالب:........
 طالب: عندنا في المواضع التي يهتدر فيدا.

 .في المواضع التي يشتهر فيها أنه شاهد زور  وأقيم للناس 
 طالب: عندنا زيا ة وُيعلم هنه شاهد زور. 

 ."ر العدل شدا ته بحضرة الحاكموإن غي  "
 قق تعمده لذلك؟عندك إذا تح

 نعم.طالب: 
 ،دا تهبلـت منـه مـا لـم يحكـم بهـفـاا  فيدـا هو نقـ  قُ  ،ر العدل شدا ته بحضرة الحـاكموإن غي  "

لـى وحلف مع شاهده ع ،كم لمدعي األلف بخمسمائةوآخر بخمسمائة حُ  ،بألف   وإذا شدد شاهد  
 يـم ،عنـده شـدا ة فـأنكر العـدل هن يكـون  ومن ا عى شـدا ة عـدل   ،الخمسمائة األخرى إن هحب

طلـت تجـر إلـى نفسـه بعضـدا ب ومن شـدد بهـدا ة   ،بلت منهنسيتدا قُ هُ  :شدد بدا بعد ذلك وقال
 شدا ته في الكل.

ن قه االبـفصـد   ،ا علـى الميـت هلـف  رهـم ين ـ فـا عى رجـل   ،ا وهلف  رهم  بن  اف وخل   وإذا مات رجل  
ن  ـان وإ ، انـت األلـف بيندمـا واحـد   قه االبن فإن  ان في مجلس  وصد   ،وا عى اآلخر مثل ذلك

 األلف لألول وال شيء للثاني. في مجلسين  انت
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 3 معال  الشيخ عبد الكريم اخلضري

 .حكم بدا عليه حتى يقول بلسانه عوى فأومأ برهسه هي نعم لم يُ  وإذا ا عى على مريض  
 .لبينته ألنه مكذب   ؛قبل منهلم تُ  يم هتى بعد ذلك ببينة   ،ال بينة لي :وقال ،ومن ا عى  عوى 

وا قبـل إذا  ـانوإن شـدد لدـم لـم تُ  ،بلـت شـدا تهعلـيدم قُ  ي على من هو موصى  وإذا شدد الوص
 .في حجره

 بلت شدا ته في إفاقته.وإذا شدد من يخنق في األحيان قُ 
اء  و ــذلك البيطــار فــي  ،قــدر علــى طبيبــينقبــل شــدا ة الطبيــب العــدل فــي الموضــحة إذ لــم يُ وتُ 

 ، وهللا هعلم".الدابة
ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابالحمد هلل رب العالمين، 
 أجمعين، أما بعد....

ى يعنيي عليى الق يع علي "ويحلف الرجل فيما عليه على البـت": -رحمه هللا تعالى–فيقول المؤلف 
 الجزم؛ ألنه يعلم أن هذا عليه على الجزم يجزم بذلك.

ان كيعليى العليم أو عليى نفيي العليم، ليين الميي  إذا  ""ويحلف الوارث على  ين الميت علـى العلـم
 له يحلف على العلم، وإذا كان عليه يحلف على نفيي العليم، لمياذا؟ ألنيه ت يسيت يع أن يق يع بميا
علييى ريييره، ت يسييت يع أن يق ييع بالييذ  علييى ريييره ب يياله الشيييء الييذ  عليييه هييو وباشييره بنفسييه 

 فإنه يق ع به ويحلف عليه.
 لى مي  أو العى ورثة أن لمورثهم على فالن  ليًنا فأقر المدعى عليه بالدين،إذا العى ش ٌص ع

عييالم  فوقييدف فييي هييذا الييدين بأنييه ربييا، وهييذا يحذييل كايييًرا فييي هييذه األيييام، وصيياح  الييدين مييا ، 
 ألنه يق ع بذلك ويجزم به." ويحلف الرجل فيما عليه على البتيحلف الورثة؟ أنه قال: "
مل بالربيا عي على مورثه الدائن بأنه يتعاكذلك إذا ال   ن الميت على العلم""ويحلف الوارث على  ي

، يحلييف الييوارى علييى نفييي العلييم بتعاملييه بالربييا، يحلييف أنييه ت يعلييم أن مورثييه يتعامييل بالربييا ميياالً 
 وصور اليدعاو  كاييرف فيي مايل هيذا؛ ألن هيذه جيزٌء مين المسيألة التيي قبلهيا؛ ألنيه إذا كيان يتعاميل

 نه لن ُيحكم له إت برأس ماله.بالربا فإ
قييدور وإذا حلييف الورثيية أنهييم ت يعلمييون أن مييورثهم يتعامييل بالربييا أالييذوا الييدين كيياماًل، وهييذا هييو الم

 عليه.   
 طالب:........

ميين، وُطلبي  مينهم الي ،إذا كان معه البينة ُمقدمية عليى اليميين هيؤتء من؛يرون؛ ألنيه يتعاميل بالربيا
   على هذا كله.وإذا ُوِجد  البينة قض

 طالب:........
 أو هذه الذورف بالذا  هذا العقد الم ال  به.

 طالب:........
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 جيل  –هذه الذورف إذا كان  فيهيا عقيد ربيا ليي  ليه منهيا إت رأس ماليه؛ ألن ال ياله فيي قوليه  ،ت
ال ييياله فيييي  ميييع التوبييية، فمتيييى؟ فيييي المقبيييو ، [279]البقـــرة: {َفَلُكـــُم ُرُءوُس َهُمـــَوال ُكمُ }: -وعيييال

المقبو  أما الذ  لم ُيقبض هذا ت الياله فيي أنيه ليي  ليه إليى رأس ماليه، والمقبيو  هيو اليذ  
فيه الاله منهم من يقول وهو قول الجمهور أنه كذلك حتى المقبيو  ُي يرا القيدر الزائيد، ومينهم 

يعنيي هيذا فيميا  [279]البقـرة: {َلُمـونَ ظُ َوإ ُن ُتُبُتُم َفَلُكُم ُرُءوُس َهُمَوال ُكُم ال َتُظل ُموَن َوال تُ }من يقيول: 
 قبل التوبة، أما بعد التوبة فالمقبو  تجُبه التوبة، وكان شيخ اإلسالم يميل إلى هذا.

 طالب:........
 هو الحلف على الذورف التي فيها الدعو .

 طالب:........
بالييديون، ولمييا  عييي علييى شيييخ  ميين كبييار القضيياف عنييدنا ويتعامييل، وقييد ال  الحلييف علييى هييذه الذييورف

كيل النياس يحلفيون  ،منهم: أنه أقرضني بربا، وهيو معيروه طال  أوتله الغرماء، فقال واحد توفي
أنييه مييا يتعامييل بالربييا، شيييٌخ كبييير وعييالم وورش، ل؛يين القضيياء شيييء آاليير، لمييا ذكيير هييذه الييدعو  

تحليف أن الغريم أحضر أوتله وهم طيالب كبيار طيالب عليم ومشيايخ، قيال أحيدهم للقاضيي: أني  
م، وأني  إذا ن؛لي  ُتليزم هيذ ا الفيير ، الواليد ميا يتعاميل بالربيا، قيال: أنيا أحليف، ل؛ين إذا ن؛لي  ميا ُأليزا

 وإت كلنا نحلف أنه ما يتعامل بالربا، فال ُبد من اليمين.
شيهد يكلهيم  ،وُي ل  فيي هيذه الحالية أربعية ،يعني في حالة زنا" وإذا شدد من األربعة اينانقال: "
مييين  بعينييه أنيييه يزنييي بهييذه الميييرأف بعينهييا، كمييا ُيجيييامع الرجييل امرأتييه، ل؛ييين إذا شييهد اثنييان بأنييه رآه 
شيهدون ي" هن هذا زنا بدذه في هذا البيت، وشدد اآلخران هنـه زنـا بدـا فـي البيـت اآلخـراألربعة "

ال قييعلييى الواقعيية، وعلييى المييرأف بعينهييا وأنهييم رأوه كمييا ُيجييامع الرجييل امرأتييه، ل؛يين الموقييع االتلييف، 
 ما الحكم؟فاثنان: في هذا البي ، وقال اثنان، في هذا البي ، 

 حد القذه، لماذا؟ ألن االتالفهم في المكان... "وعليدم الحد فاألربعة قذفة  يقول: "
 طالب: يجعلدا واقعتين ما تتم الهدا ة.

نييان فييي يجعييل الشييهالف فييي واقعتييين ت فييي واقعيية  واحييدف، وحينفييذ  شييهد اثنييان فييي واقعيية، واث ،نعييم
 ما تموا األربعة في واقعة  واحدف. ،واقعة

 طالب:........
ار  على واقعة  واحدف، ل؛ن لو شهد اثنان في واقعة، واثنان في واقعة ص ةت ُبد من شهالف األربع

 ما هي بقضية واحدف، صار  أكار من لعو .
 طالب:........
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 5 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

رتين مييف، ولييو شييهدوا أنييه زنييا بهييذه المييرأف المهييم أنهييم يشييهدون األربعيية أنييه زنييا بهييذه المييرأ  ،ولييو كييان
 أالير  االيتاله الموقيع ييدل عليى أنيه رف، وشيهد اثنيان بأنيه زنيى بهيا ميرفشهد اثنان بأنه زنى بها م

 ت؛رر الزنا، والشهالف على كل مرف  ناقذة.
ا   هيذنه في هذه الذورف إذا زنا مرتين أحر  بأن ُيحد مما إذا زنا مرف واحيدف، ألييإقد يقول قائل: 

ل فييي شييهالف الزنييا، حتييى قييال: الييرأ  والعقييل؟ هييذا الييرأ  نعييم، ل؛يين الشييرش حينمييا طليي  أربعيية وشييد  
صيع  ثبوتهيا، ووضيع الشيرش مين اتحتياطيا   ،جمٌع أنه ليم يابي  حيالى الزنيا بشيهالف، ميا ُيمكين

 وليذلك أكاير الوقيائع يت ليف شييء مميا ُطلي  فيي هيذه الشيهالف، ثيم ،في هذه الحالة ميا ينيدر ثبوتيه
؟ المحافظيية علييى األعييرا ، وسييتر مييا ي دشييها؛ ولييذا ميياعز لمييا جيياء إلييى ميياذاُيجلييدون ميين أجييل 

 له.رل   -عليه الذالف والسالم–له النبي رل   ،وأقر على نفسه -عليه الذالف والسالم–النبي 
 طالب:........

 الم .
 طالب:........

ائم مييين الزنيييا والسيييرقة وشيييرب ن هيييذه الم الفيييا  وهيييذه الجييير إالمييي  وقيييائع، ويقيييول بعيييض ال؛تبييية: 
؟ حتييى -عليييه الذييالف والسييالم-لميياذا نجييزش ميين وجولهييا وهييي موجييولف فيي عذيير النبييي  ،ال مير

 ن عشييرف بالمائيية ميين السييكان إذا زاولييوا ماييل هييذا ُيتجيياوز عيينهم؛ ألن النسييبة قليلييةإقييال بعضييهم: 
 وهيي -ف والسييالمعليييه الذييال–عشييرف بالمائيية؛ ألنييه حذييل فييي عهييده الميي  وقييائع فييي طييول مدتييه 

 ة.مااًل؟ عن مائة ألف قضية، نسأل هللا العافي اُيريد أن ُيتجاوز عن كم إذا كان البلد مليونً 
ي فيمعنى انتشار الفاحشة رير هذا؛ ألن النِ سي  ميا ُينظير إلهيا فيي هيذا البياب بهيذا المنظيار،  وما

 ياته؟الرواف كاير الغلط الذ  ُيرل حدياه إذا أال أ في النذف فأكار من مرو 
 طالب:........

  يرو  ألف حديث ي  ئ بأربعمائة حديث ُيقبل حدياه؟ ت، ما ُينظر إلى الذيواب ُينظير ذت، ال
يبع كايير ،لى ال  أ بمفرلهإ ، هذه طريقة أهل الحديث، ووِجد إشارا  من بعض األئمية إليى أن الس 

 ،فياح؟؟ فياح؟أم ل  يأ نيالر ا اوأال أ في مائية والمسيين حيدياً  ،يعني إذا كان يرو  ألف حديث
 ما ُينظر إلى الذواب؛ ألن الذواب هو األصل، وهكذا إذا قلنا: تسعمائة ألف من هذا البلد على

  ذومييا الييالُعشيير،  ،نسييأل هللا العافييية؟ صيير ف بييه بعييض ال؛تبيية ،العفيية، ومائيية ألييف ُزنيياف هييذا قليييل
لسييالمة؟ ألن هيذا ال؛ييالم ت ميا قييال: أقيل ميين النذيف؛ ليكيون الغاليي  عليى ا ،يقيول: الُعشيير جعليه

العفية،  فيي بليد  واحيد وت ُيقيال: كايير بالنسيبة إليى ن ألف زان  و يقبله عاقل أن ُيقال: أربعمائة والمس
 ما ينظر إليه بهذا المنظار أبًدا. ،ت

حذييل  هييذه الجييرائم لييي  ل؛المييه  -عليييه الذييالف والسييالم–والييذين يقيسييون ويقولييون: فييي عذييره 
 قاس الم  جرائم بألوه مؤلفة من الجرائم.ما يُ  ،حظ من النظر
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 طالب:........
الم  من القضايا ُتقاس بما يحذل اآلن في  -عليه الذالف والسالم-نعم على مدار حياته كلها 

نيد بلدان المسلمين مع تساهلهم، ومع انتشار الوسائل والمغريا ، ومع تبرا النسياء، ورقية اليدين ع
كايرف مين فييي قلبيه مير ، وال يير موجييول فيي أمية محميد إلييى الرجيال والنسياء فيي هييذه العذيور، و 

ت، ال يييير فيييي أمييية محميييد إليييى قييييام  ،وت تضييييع ،ت يعنيييي هيييذا أن األمييية ضييياع  ،قييييام السييياعة
الساعة، ل؛ن مع األسف أن هذه األمور والفواح؟ والمن؛را  تزيد وتنقص من بليد  إليى آالير ومين 

ووسيائل اتتذيال التيي أالرجي  النسياء  ،تيي سيهل وق   إلى آالر، ل؛ن ميع وجيول هيذه الوسيائل ال
ا األصييل ال ييير، األصييل العفيية، وت ُيقييال ماييل هييذ :وماييل مييا قلنييا -نسييأل هللا العافييية–ميين بيييوتهن 

 وت ،ن مجتمعنييا سييالمإا علييى ميين يقييول: هييو حكاييية واقيع، ورل  ت ت،  ،ال؛يالم علييى سييبيل اإلشيياعة
ننا عليى اليير، أالير، نحن على الير ما أحد ُين؛ر  ونحن على ،وُيتساهل في األسباب ،فيه شيء

 ل؛ن ن شى أن ُيذيبنا ما أصاب ريرنا.
س حكمه في مجل ولو جاء األربعة متفرقين، والحاكم جالس  ، وعليدم الحد فاألربعة قذفة  يقيول: "

اء ا بيه، جيل؛ن ما االتلفوا فيما شهدو  "قب ل شدا تدم"أنا عند  قابل شهالتهم " ل شدا تدملم يقم قب  
ووصيف الحالية، ثيم جياء الاياني كيذلك متفيرقين،  ،واحد وشهد على فالن من النياس أنيه زنيا بفالنية

ه ما جاؤوا لفعة واحدف، ثم جاء الااليث، ثيم جياء الرابيع، وليم ي تلفيوا فيي شييء، والحياكم فيي مجلسي
 فإنه حينفذ  يقبل شهالتهم.

هالف ألنييه فييي مجليي  الحكييم ثب يي  شييلميياذا؟ " إن جــاء بعضــدم بعــد هن قــام الحــاكم  ــانوا قذفــة  "و  
بعيده،  ثالثة، فلم يتم النِ ذاب، ثم بعد ذلك يحكم إذا ثب   شهالف ثالثة أو اثنين ولو جياء مين جياء

 ".وعليدم الحد كانوا قذفة  هذا مقتضى كالم المؤلف، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم "
 يقول الموفق؟ماذا 

 طالب:........
 .اوت ذكر جزءً 

 ب:........طال
يًضيا أهو الذ  يشفع لمال هذا ال؛الم لرء الحدول بالشبها ، وإذا احت نا للجاني والزاني احتياطنا 

 نرجع إلى المسألة.أن للشهول م لوب، ومع ذلك ولنا 
 ريره؟أم ه نف  ال بعة ذ  بعدال

 طالب:........
 ؟ًفاالزركشي قال شي فهل إذا كان  ت تلف
 طالب:........
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حكييم عليييهم وانتهيي  القضييية، ثييم جيياء  ،كالمهييم أنييه حكييم فييي مجليي  الحكييم بالاالثيية ل؛يين مقتضييى
رييد رابع فيما بعد؛ ألنه ُي شى أن يكون هذا الرابع وهو رير ُمعين اآلن هذا الرابيع بغيض النظير يُ 

، ل؛ين والقضية واقعية ،رأوه حقيقةً  ن أن يدرأ الحد عن هؤتء األاليار الذالحين الذين رأوه قد يكونو 
ُبونَ }ذا الشرش ه ُنَد َّللا   ُهُم اُلَكاذ  أم أعيينهم إذا ليم يكونيوا أربعية، بيوليو رأوه  ،[13]النـور: {َفُأُوَلئ َك ع 

رابييع ُيريييد أن يييدرأ الحييد عيين هييؤتء الذييالحين اجتهيياًلا منييه؛ ألن بعييض  ، وجيياء واحييدفجيياء ثالثيية
علييييه –عليييى النبيييي  مايييل اليييذين وضيييعوا األحالييييث ،النييياس يقيييع فيييي المحظيييور مييين بييياب الحييير 

ُيرربيون النياس فيي القيرآن، وُيرييدون أن يذيدوهم عين  ؛ حسيبوا أنهيمفي الترري  -الذالف والسالم
 ،إلييى القييرآن، فوضييعوا أحاليييث ُيرربييون فيهييا بقييراءف القييرآن ،وفقييه أبييي حنيفيية ،مغيياز  ابيين إسييحا 

 ما ن؛ذب عليه. ،يظنون هذه حسبة يحتسبون، ويقولون: نحن ن؛ذب له
 .......طالب:.

أم ع ل؛ن هو ُم الٌف لشرش هللا، فيستحقون الجلد، ل؛ن هل ُيجلد الرابي ا،هذا قد يكون الهده صالحً 
 ما ُيجلد ألنه قاذه؟ 

 طالب:........
 يقول؟ماذا 

 طالب: هقره يا شيخ؟
 اقرأ.

 .الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد
ره لهـر  السـابع: مجـيء الهـدو   لدـم فـي مجلـس  واحـد ذ ـ: "ا-رحمه هللا تعـالى–قال الموفق 

 ،دا تدموالحاكم جالس  في مجلس حكمه لم يقم قب ل ش ،وإن جاء هربعة  متفرقين :فقال ،الخرقي
 وعليدم الحد". ،وإن جاء بعضدم بعد هن قام الحاكم  انوا قذفة  
 ؟هذا المكانيقذد ُيحيل على أم يعني ذكره في رير هذا الموضع في الحدول، 

 طالب: هذا في الحدو .
أنيييا أقيييول: إن ال رقيييي هيييل ذكيييره فيييي الحيييدول أو هيييذا الموضيييع؟ هيييو ذكيييره فيييي هيييذا الموضيييع  ،ت

 بحروفه.
 طالب: لم يتقدم لنا. 

ال ُيهــتر  ذلــك؛ لقــول هللا  :وقــال الهــافعي والبتــي وابــن المنــذر ،وهبــو حنيفــة ،"وبدــذا قــال مالــك  
ن  َهُرَبَعـة  } وقـال تعـالى: ،[13]النـور: {ا َعَلُيه  ب َأُرَبَعة  ُشـَدَداءَ َلُوال َجاُءو } :تعالى ُدوا َعَلـُيد  َفاُسَتُهـد 

ُكوُهن  ف ي اُلُبُيوت   ُدوا َفَأُمس  ُنُكُم َفإ ُن َشد   ،وألن  ل شدا ة  مقبولة إن اتفقت ُتقبل ،[15]النساء: {م 
بكـرة ونافع ـا وشـبل بـن معبـد  شـددوا عنـد إذا افترقت في مجالس  سائر الهدا ات، ولنـا هن هبـا 

 ،فحد الثالية ولو  ان المجلس غير مهتر    ،ولم يهدد زيا    ،على المغيرة بن شعبة بالانا عمر
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هم، يـم لجواز هن يكم لـوا برابـع  فـي مجلـس  آخـر؛ وألنـه لـو شـدد ياليـة  فحـد   ؛لم يجا هن يحدهم
شـترا  المجلـس لكملـت شـدا تدم، وبدـذا فـارق سـائر ولوال ا ،لم ُتقبل شدا ته ،جاء رابع  فهدد

 الهدا ات.
ُيـم  َلـُم } :؛ ولدـذا لـم تـذ ر العدالـة وصـفة الانـا؛ وألن قولـهفإندا لم تتعرض للهـرو  :وهما اآلية

ا في الامان  له هو مقيد  ال يخلو من هن يكون م [4]النور: {َيُأُتوا ب َأُرَبَعة  ُشَدَداَء َفاُجل ُدوُهمُ   ،اطلق 
ا؛ ألنه يمنع من جواز جلدهم ؤتى فيـه ألنه ما من زمن  إال يجوز هن يـ ؛ال يجوز هن يكون مطلق 

ـا ،بأربعة شدداء هو بكمالدم إن  ان قد شدد بعضدم فيمتنع جلدهم المأمور بـه  ،فيكـون تناقض 
 دـذا يبـتول ،وإذا يبت هنه مقيد  فأولى ما قيد بالمجلس؛ ألن المجلس  له بمنالة الحـال الواحـدة

 ُيهـتر  فيه بالقبض فيما ُيعتبـر القـبض فيـه، وإذا يبـت هـذا فإنـه ال يفيه خيار المجلس، واكُتف
ا بعد واحد  في مجلس  واحد  قب ل شد ،اجتماعدم حال مجيئدم  ا تدم.ولو جاءوا متفرقين واحد 

تقبـل  ئدم فلـمإن جاءوا متفرقين فدم قذفـة؛ ألندـم لـم يجتمعـوا فـي مجيـ :وهبو حنيفة وقال مالك
ا بعد ولنا قصة المغيرة، فإن الهدو  جاءوا وا ، الذين لم يهددوا في مجلس  واحد ،شدا تدم حد 

ء هرهيـت إن جـا :هن هبا بكرة قـال وفي حديثه ،لعدم  مالدا ؛دواوُسمعت شدا تدم؛ وإنما حُ  ،واحد
 ،دهي والذي نفسي بيده؛ وألندـم اجتمعـوا فـي مجلـس  واحـ :قال عمر ؟هكنت ترجمه ،آخر يهدد

وا فــي وألن المجلــس  لــه بمنالــة ابتدائــه لمــا ذ رنــاه، وإذا تفرقــ ،هشــبه مــا لــو جــاءوا مجتمعــين
يَن َوال ذ  } :ىولم ُيكمل الهدا ة يلامه الحد؛ لقوله تعال ،مجالس فعليدم الحد؛ ألن من شدد بالانا

يَن َجُلدَ ُهُم َيمَ َيُرُموَن اُلُمُحَصَنات  ُيم  َلُم َيُأُتوا ب َأُرَبَعة  ُشَدَداَء َفاُجل ُدو   .[4]النور: {ة  ان 
 فصل ".

 طالب: ُنكمل يا شيخ؟
 ت ت.

 طالب:.........
 أن لهم رابًعا.

  طالب:.........
، بعيض ًفاقيين يعنيي إذا سيمعوا شيييعني إذا جاءوا مجتمعين يحتمل بعضيهم التلقيين والتيواطئ، التل

الناس يذير عنده شيٌء من التيرلل؛ فيإذا سيمع رييره عيزم، وعليى كيل حيال لرء الحيدول بالشيبها  
ُنـَد َّللا    َفُأُوَلئ ـكَ }سواًء كان  الحدول في الزنا أو في القيذه، ل؛ين إذا ليم ت؛تميل الشيهالف  ،م لوب  ع 

ُبونَ   .[13]النور: {ُهُم اُلَكاذ 
 ....طالب:.....

 من جهة. ات هو إذا لرء الحد من جهة أقام حدولً 



 

 

 

 

 

 

9  
9 

 9 ضريخلمعال  الشيخ عبد الكريم ا

 طالب:.........
ة لييوت أن هييذا حكييم هللا وشييرش هللا، ونييص  فييي كتابييه سييماهم كذبيي ،، ل؛يين إذا نظيير  إلييى الواقييعنعييم

ُبونَ } ُنَد َّللا   ُهُم اُلَكاذ  رء منهم؛ أ  ل؛ان هؤتء أولى بالدولو كان الدين بالر  ،[13]النور: {َفُأُوَلئ َك ع 
 .الم، ما ألحد  كألنهم صالقون، وهم فعلوا الفاحشة، يعني إذا كان الواقع كذلك، ل؛ن هذا شرش هللا

 طالب:.........
واحيدف وهيو ُيسيجل والقضيية مفتوحية إليى  ذره القاضي فحكمه واحيد تذيير قضييةإذا كان هذا ت

 أن تتم شهالتهم.
 طالب:.........

 في مجل   واحد.، نعم
 .....طالب:....
 ما شهد؟

 طالب:.........
 صاروا ثالثة. ،ما صاروا أربعةفإذا ما شهد 

 طالب:.........
 ما ُتقبل شهالتهم.، نعم

 طالب:.........
 .ما شهد الرابع فهم كذبة وقذفةإذا 

 طالب:.........
 ما أسمع.

 طالب:.........
 نساء.ما ُتقبل شهالف النساء في الحدول، في الحدول ما ُتقبل شهالف ال

 سورف النور. ...أووهللا ولنا الااني عشر من القرطبي 
 طالب:.........

ُبونَ }هللا سماهم كاذبين، هللا سماهم  ُنَد َّللا   ُهُم اُلَكاذ   لو صدقوا. و  [13نور:]ال {َفُأُوَلئ َك ع 
 طالب:.........

؛ين إذا لالميانع؟  فميا ،ثلياد ثأن ُيتواطيأ فييه عليى إيجيال شياهُعرًفا وت ُيمكن  إذا كان الفاصل قلياًل 
 مسألة ثانية. هواحتمال أن يتواطؤوا على إيجال رابع معهم فهذ ،طال المجل 

 طالب:.........
 في الحدول؟

 طالب:.........
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 هي ُتقبل في المال وما يؤول إلى المال؟
 طالب:.........
 ت في الق ع.

هو  جـر   بكـم بهـدا تدما ومـن حُ م الحـد، وعليد ،"وإن جاء بعضدم بعد هن قام الحاكم  انوا قذفة  
ًنيا قتيل أو شيهدا بيأن فال ،جاء رجالن يشهدان بأن فالًنا شج  فالًنا مما فيه قذيا " يم رجعا بقتل  

 ،أو اقيتص ممين جيرف ،فالًنا بميا فييه القذيا ، فحكيم القاضيي بشيهالتهما، فقتيل الميدعى جنايتيه
 من ُشِهد بأنه جرف.

 كذبنا عليه. ،ت: شهالتنا باطلةقا "يم رجعا هو بقتل   بجر   
ة لهييذا ألنهمييا فييي الحقيقيية همييا القتليي ؛"  مندمــااقــتُ " ،يعنييي تعمييدنا أن هييذا ُيقتييل" عمــدنا :فقــاال"

 أو ُجِرحا بمال ما ُح؛م به على المدعى عليه. ،الش ص المقتول
 فيما لون الدية." ر ما الدية هو هرش الجُ ر   وإن قاال: هخطأنا، غُ "
عداليية، وظاهرهمييا ال ا،لزيييد علييى عمييرو ألًفيي ،شييهدا بييأن لفييالن" مــاهر   غُ   تدما بمــال  وإن  انــت شــدا"

 يى أو أال أنيا، فيؤاليذ الميال منهميا، وُيع ،فحكم القاضي بدفع األلف، ثم قات: تعمدنا تغيريم فيالن
 وت يؤالذ ممكن ُح؛م له. ،المشهول عليه
" كـوم لـهرجـع بـه علـى المحوال يُ  ،مـاهر   غُ  وإن  انت شدا تدما بمـال  ": -رحميه هللا–يقول المؤلف 

 ألنه أالذه بحكم  شرعي، ل؛ن هل يحل له؟
 طالب:.......

 ِحله له مسألة أالر ، ل؛ن ما ُيرجع إليه من باب العقوبة على الشاهدين.
ــ ســواء  " ــ ــان المــال قائم  ان تالًفييا كييمييا يؤالييذ مميين ُح؛ييم لييه، وإن  اإن كييان قائًمييا موجييولً " اا هو تالف 

   اب أولى.ف؛ذلك من ب
ــه عبــد   ــوم ب ــان المحك ــذلك إن    شييهدا بييأن هييذا العبييد لفييالن، وهييو فييي حقيقيية األميير لفييالن،" او 

 وبشهالتهما حكم القاضي بانتقال مل؛ه إلى فالن. 
إلييى المالييك  " لميياذا ت يرجييع العبييد واألمييةمــا قيمتــهر   غُ " ،أو تعمييدنا ،وقييات: أال أنييا كييذلك" هو همــة  "

لوا: تعزيير؟ قيياالأت يسييتحق  ،نا؟ وموافقيية المحكيوم لييه لهيؤتء الشييهول ال؛ذبيةاألصيلي إذا قييات: تعميد
 العبد لفالن، قال: صحيح لي.

 طالب:.........
 اآلن يذير له العبد وما ُأاِلذ منه بهذا الحكم.

 ؟المسألة األاليرف ؟لو نر  هذه المسألة عندك
 طالب:.........

 والتي قبلها في المال.
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ُع ب ه  َعَلى اُلَمُحُكوم  َلُه ب ه  َفاَل َنعُ َهم ا َ ُونُ  طالب: ـَوى َمـ َبـُيَن َهُهـَلـُم ف يـه  ُه اَل َيُرج  اَلف ـا، س  ُلـم  خ  ا ل  اُلع 
ي   َوَقُد َذَكُرَنـا  يد  ُبن  اُلُمَسي  ب  َواأُلَُوزَاع  ُجـو ُ َمَعُدَمـا ف   ُلَكـاَلمَ اَحَكُيَناُه َعُن َسع   ب ـه  يَمـا َمَضـى. َفَأم ـا الرو

ــُنُدُم َمال ــك  َعَلــ ُلــم ؛ م  ، َفُدــَو َقــُوُل َهُكَثــر  َهُهــل  اُلع  َدُين  ــاه  ــاف ع ي   اُب الــر ُهي   َوَهُصــحَ ى اله   ، َوُهــَو َقــُوُل اله 
، إال  هَ  َما ب َهُيء  ُع َعَلُيد  يد  اَل َيُرج  يُم، َوَقاَل ف ي اُلَجد  ُتـق  ُن َيُهدَ اُلَقد  ن ـُه ؛ أل َ ُبـد  َفَيُضـَمَنا ق يَمَتـهُ عَ َدا ب ع 

َية  َعَلُيه   ، َواَل َيد  َعا   ُنُدَما إُتاَلف  ل ُلَمال   .َلُم ُيوَجُد م 
 ما ُيغر مون.الشهول ؟ يعني كيف

 طالب:.........
يعنيييي اآلن كونيييه ت ُيرجيييع عليييى المحكيييوم ليييه هيييذا ت يعليييم فييييه الييياله،  ،فيييي المسيييألة األوليييى ،ت

"وإن  ـــان يييين ييييذه  الحيييق؟ أالتغيييريم  مل بعيييدوتغيييريم الشيييهول هيييذا فييييه الييياله، طيييي  عليييى القيييو 
مــــاه"  ، أو قييييات: أال أنييييا ُيغرمييييان ،يعنييييي يسيييتو  فييييي ذلييييك إن قييييات: تعميييدناشــــدا تدما بمــــال  ُغر 

 هو يعره أنه لي  له حق في هذا المال ت ُيرجع به عليه.و والمحكوم له به 
 طالب:.........

 وهيو ،وُحِ؛يم ليه بالميال ،، ل؛ن المشهول لهقضيتي مع الشهول، الشهول يستحقون التعزير ليس أنا 
 يعره أنه لي  له حق في هذا المال ت ُيرجع إليه، ت ُيرجع به عليه؟

 طالب:.........
 وهو يعره. ،وهو ت يستحقها
 طالب:.........
 مالهم يذير.

 طالب:.........
 هو يعره أنه كاذب.فما هو يعتقد ُيعتقد وإت 

 طالب:.........
 ند الشافعي بين المال واألمة والعبد؟الفر  ع ما

 طالب:.........
 فير  ب ياله هالعين قائمة، المسألة ُمفترضة فيي ميال  قيائم ميا فيي ،يقول: ألن هذا لي  فيه إتاله

 ما لو كان تالًفا، فالتفريق بينهما عند الشافعي ت وجه له.
 طالب:.........

ميا أن العبيد ميا انتقيل إليى شي ص  آالير، ب ياله ل؛يأن الفير  بينه ،هما شهدا بأن زيًدا أعتيق عبيده
 فر . هما بينهم فر ؟ في ،وانتقل إليه ،المال الذ  ُح؛م به لش ص  آالر

 اقرأ المسألة.
 طالب:.........
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 معك؟ماذا 
 طالب:.........

 القرطبي.و ت، 
 طالب:.........

 .نعم
 طالب:.........

ف قها ون؛ح  في عدتها، الن؛الى ش ص، ثم طل  مر بنا نظيٌر لها وهي في حالة ما إذا ُعقد لها ع
نيه ُي لقهيا ويسيتبرؤها بحيضية، ثيم يعقيد إمينهم مين يقيول:  ،وأنجبي  منيه ،باطل، ولالل بهيا الاياني

 عليها من جديد.
 طالب:.........

 ين؟أ
 طالب:.........

 ...لعلل؛ن  ،يستبرئها، فهل له أن يتزوجها؟ هي قريبة من هذه
 طالب:.........

 .ل الذور واحدفليس  ك
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.

يَن َيُرُمـوَن اُلُمُحَصـنَ } "قولـه تعـالى: :-رحمه هللا تعالى–قال القرطبي  َأُرَبَعـة  ُم َيـُأُتوا ب  ات  ُيـم  َلـَوال ـذ 
يَن َجُلَدة    ".[4]النور: {ُشَدَداَء َفاُجل ُدوُهُم َيَمان 

 اآلية الاانية.
 ي بعدها؟طالب: اآلية الت
يياِذُبونا }قذية اإلفييك اآليية التييي بعييد  ِ ُهيُم اْل؛ا ييِة } ،[13]النييور: {فاُأْولاِفييكا ِعْنييدا ه  لاْيييِه ِبأاْرباعا يياُءوا عا لايْوت جا

اءا  دا  .[13]النور: {ُشها
ُفك  ُعُصبَ }: "قوله تعالى: -رحمه هللا تعالى-قال  يَن َجاُءوا ب اإل  نُ إ ن  ال ذ   ".[11]النور: {ُكمُ ة  م 
 بعده. ،بعده

 طالب:  لدا في سياق  واحد.
اءا } ولو كان دا ِة ُشها لاْيِه ِبأاْرباعا اُءوا عا  .[13]النور: {لاْوت جا

ــالى: ــه تع ــُأتُ } "قول ــُم َي ُذ َل ــإ  ــَدَداَء َف ــة  ُش ــه  ب َأُرَبَع ــاُءوا َعَلُي ــُوال َج ــَل ــمُ َدَداء  َفأُ وا ب الهو ــَد َّللا   ُه ُن ــَك ع   ُوَلئ 
ُبونَ   .[13]النور: {اُلَكاذ 

 .ألهل اإلفك هذا توبيخ   [13]النور: {َلُوال َجاُءوا َعَلُيه  ب َأُرَبَعة  ُشَدَداءَ } التاسعة: قوله تعالى:
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وهـذا  ،تـراءهال جاءوا بأربعة شدداء على ما زعموا مـن االف :بمعنى هال، هي [13]النور: {َلُوال}
 آلية السابقة في آية القذف. على ا على الحكم األول، وإحالة   ر   

ُنـَد }قوله تعالى:  -العاشرة ـَدَداء  َفُأُوَلئ ـَك ع  ُذ َلـُم َيـُأُتوا ب الهو ُبو ُهـمُ َّللا   َفإ   :هي [13]النـور: {نَ  اُلَكـاذ 
ي حكم لكنه ففي قذفه،  وقد يعجا الرجل عن إقامة البينة وهو صا ق   ،هم في حكم هللا  اذبون 

 ".كمهال في علم هللا تعالى، وهو سبحانه إنما رتب الحدو  على ح الهر  وظاهر األمر  اذب  
وإن االتلفيي  مييع الحقيقيية العرفييية واللغوييية؛ ألن ال؛ييذب م الفيية  ،ويكييون ال؛ييذب هنييا حقيقيية شييرعية

 ،و كذبلحقيقة الشرعية هاال بر للواقع، وهذا ُم ابق للواقع، وهذه حقيقة الذد  لغًة وُعرًفا، ل؛ن 
 .طابق الواقع وإن

لـذي اال علـى مقتضـى علمـه  ،ب الحدو  على حكمه الذي شرعه في الدنياوهو سبحانه إنما رت  "
 ".تعلق باإلنسان على ما هو عليه

مـا إن»المؤي يد بيالوحي قيال:  -علييه الذيالف والسيالم–ولذلك قالوا: القاضي ت يحكم بعلمه، والنبيي 
ليى الظياهر الحيديث، فاألحكيام ع إليى آالير «هنا بهر هقضـي بنحـو مـا هسـمع فمـن قضـيت لـه...

 .وعلى المقدما  الشرعية
ذي ال علـى مقتضـى علمـه الـ ،وهو سبحانه إنما رتب الحدو  على حكمه الذي شرعه في الدنيا"

 بنى على ذلك حكم اآلخرة.فإنما يُ  ،تعلق باإلنسان على ما هو عليه
رضــي هللا -الخطــاب  جــه البخــاري عــن عمــر بــنعضــده مــا خر  قلــت: وممــا يقــوي هــذا المعنــى ويُ 

مـالكم، هنه قال: هيدا الناس إن الوحي قد انقطع وإنمـا نأخـذ م اآلن بمـا ظدـر لنـا مـن هع -عنه
ن ريرته، ومـسـهللا يحاسـبه فـي  ء  بناه، وليس لنا مـن سـريرته شـياه وقر  ن  فمن هظدر لنا خيرا هم  

 قه، وإن قال إن سريرته حسنة.نه ولم نصد   لم نؤم    ء  هظدر لنا سو 
 .-عا  وجل  -هجمع العلماء هن هحكام الدنيا على الظاهر، وهن السرائر إلى هللا و 
 ."[14النور:] {َوَلُواَل َفُضُل َّللا   َعَلُيُكُم َوَرُحَمُتهُ }قوله تعالى:  :الحا ية عهرة 

 الال .
 طالب:.........

 الحكم واحد األصل أن الحكم الشرعي واحد في القذه.
 طالب:.........

بسيب  ال؛يذب  ؛المغيرف مع الاالثة من الذحابة وحكم عمر نف  الشيء، هيم اقتضيوا الجليدقضية 
 ولو لم يكن حقيقة. ،حكًما
فران هو هندمـا  ـا" الحياكم" يم علم ،وإذا قطع الحاكم يد السارق بهدا ة اينين: "-رحمه هللا–قال 

ال،  للقضياء مين بيي  المييعني ال أ القاضي إذا كان أهيالً " فاسقان  انت  ية اليد من بيت المال
 ت؟ أم له بال برف والمعرفة وأال أ كذلك  اوال أ ال بي  إذا كان ماهًرا مشهولً 
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 : نعم.طالب
 كذلك.

 ، هييذاقييال: مييا عنييد  إت وُطوِليي  بشيياهد ثييان  " اوهقــام شــاهد   ،وإذا ا عــى العبــد هن ســيده هعتقــه"
 أكمل شهالف الواحد باليمين.

 واليمين. ألنه في حكم المال، والمال ُيحكم به بالشاهد" اصار حر  ا حلف مع شاهده و وهقام شاهد  "
هال »فيهيييا  -علييييه الذيييالف والسيييالم–وهيييي مييين الموبقيييا  شيييدل النبيييي  "ومـــن شـــدد شـــدا ة زور  "

 نسأل هللا العافية. ،«وشدا ة الاور، هال وشدا ة الاور
ى كبييائر الييذنوب، وترتيي  عليي وكبيييرف ميين ايسييتحق التعزييير؛ ألنييه فعييل من؛ييرً  ،يسييتحق األلب" ب    هُ "

شييهالف الييزور  ،-نسييأل هللا العافييية–وهييذه هييي اليمييين الغمييوس  ،هييذه ال؛بيييرف ضييرر بأاليييه المسييلم
 . ارموسً  اسلم هذه ت ُي تلف في كونها يمينً التي ُيقت ع بها حق م

ه فيي حيِ يده يعرفيه النياس يعنيي فيي حيِ يه فيي بلي "قيم للناس في المواضع التي يهتدر فيداب وهُ     هُ "
 بحيث يعرفه الناس، ولو ُفعل به ذلك في بلد  آالر ت ُيعره لم يتحقق الهده. 

هيذا ايل يعني من شهره في المواطن التيي ُيعيره فيهيا، م "علم هنه شاهد زور  التي يهتدر فيدا ويُ "
 .التشهير به في وسائل اإلعالم

 طالب:.......
 ُينال  عليه أنه شاهد زور.

 طالب:.......
 د شاهد الزور.هذا أش

 طالب:.......
 ت شهالف الزور.

 طالب:.......
 ين؟أ

 طالب:.......
رك، وُيهابون ال؛بائر األالر  شهالف الزور من باب...نعم  ؛ ألن الناس يهابون الشِ 

 طالب:.......
 .نعم

 طالب:.......
 هيا النياسهل فيم امع الدنيا وقد ُيغر  بذلك، وقد يتبرش من نفسه لنفع فالن أو ضير فيالن، فيتسيا

، بعييييض النيييياس يتييييأول ماييييل هييييذه اوت يضيييير فالًنيييي ،يسييييير ينتفييييع فييييالن أو يقييييول قائييييل: هييييذا مييييال
 التأويال .   
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 " يعني شاهد الزور.حقق تعمده لذلكإذا تُ "
ــ"  علييى شييهد بييأن لزيييد   "بلــت منــهفــاا  فيدــا هو نقــ  قُ  ،ر العــدل شــدا ته بحضــرة الحــاكموإن غي 

 لحكم وقبل أن ُت تم القضية قال: ت تسيعمائة ذكير  أنيه أع ياه مائيةوهو في مجل  ا ،اعمرو ألفً 
 وهكذا. ،أو قال: ألف ومائة ذكر  أنه اقتر  منه زيالف

ينفيذ  ت " بيالرقم السيابق اليرقم األول، فإنيه حمـا لـم يحكـم بهـدا ته بلـت منـهفـاا  فيدـا هو نقـ  قُ "
 ُيقبل منه ت زيالف وت ُنقذان. 

قيا عليى ألن اتثنيين اتف "كم لمدعي األلـف بخمسـمائةوآخر بخمسمائة حُ  ،بألف   وإذا شدد شاهد  "
ل ال مسمائة، فُح؛م له بال مسمائة بشيهالف اثنيين، ومين هيذا ميا يقوليه األصيوليون مين األاليذ باألقي

 ت؟ أم ت؟ األالذ باألقل هل هو إجماش أم هل ُيعد إجماش 
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 .ليهننظر إلى األقل كلهم اتفقوا عئة، وواحد بمائتين، وواحد بسبعمائة وهكذا، وواحد شهد باالثما
 طالب:.......
اش، االتلفوا فيها، هيل األاليذ باألقيل ُيعيد إجماًعيا أو ت؟ مسيألة الالفيية مين قيال: إجمي ،ت، ال اله

ائتين، يقييول: كييل ميين ت؛لييم فييي األرقييام قييال: اتفقييوا علييى األقييل، فالييذ  شييهد بيياأللف مييا ينفييي الميي
ألليف األليف بينميا االمائتان لااللتيان فيي شيهالته، وكيذلك الاالثمائية واألربعمائية، وال مسيمائة إليى 

كيل    يشهد بتسعمائة ما يشهد باأللف، والتسعمائة م تلٌف فيها، والامانمائة كيذلكم تلٌف فيه الذ
 األرقام م تلٌف فيها إت األقل.

المسييييألة انتفييييى اتتفييييا ، وانتفييييى اإلجميييياش؛ ألن  وميييينهم ميييين يقييييول: إذا وِجييييد ال يييياله فييييي أصييييل
 فال إجماش. ،وهذه المسألة م تلٌف فيها ،اتالتاله مناقض لإلجماش

لـف كـم لمـدعي األ وآخـر بخمسـمائة حُ  ،بـألف   وإذا شدد شاهد  "لة التي عندنا أعلى كل حال المس
 ".بخمسمائة

 طالب:.......
 تحتيياا؟ تحتيياا إلييى ميياذافائة األاليير  فيهييا شيياهد ن عليهييا، ال مسييماال مسييمائة اآلن اتثنييان يتفقيي

 بالشاهد واليمين. -ال مسمائة الاانية–يمين؛ ليكون الحكم فيها 
إن قيال: ميا أنيا بحييالف تُيرك، ل؛ين مييالام  "وحلـف مـع شــاهده علـى الخمســمائة األخـرى إن هحــب"

 لماذا نحتاا اليمين؟ متي ُيلجأ إلى اليمين؟فن اعندنا اثن
 طالب:.......
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لى إتحتاا ففقد الشاهد الااني، فال مسمائة فيها شاهدان، وال مسمائة األالر  فيها شاهد واحد  إذا
 على الجالف. كالم المؤلف ماش   ،يمين

 ."ومن ا عى"نقف على  "إن هحب"
  اللهم صلِ  وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.


